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ДОВІРА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 

ІНЖЕНЕРА-ЛІДЕРА ІТ-ГАЛУЗІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ 

 

Актуальність проблеми пов’язана з тим, що сучасний ринок 

ІТ-галузі, де переважають компанії зі складною організаційною струк-

турою, має підвищену потребу у фахівцях-лідерах. ІТ-компанії мають 

постійно витримувати натиск змін і зберігати свою конкурентоспро-

можність у постійно змінюваних умовах. При цьому, чим серйозніше 

та швидше відбуваються зміни, тим більша потреба в ефективному 

лідерстві. Отже, завданням ЗВО є підготовка конкурентоспроможних 

фахівців, які задовольнятимуть означеним вимогам. Умовою вико-

нання цього завдання є використання спеціально для цього розробле-

них педагогічних технологій. 

Метою дослідження є визначення місця довіри як педагогічної 

технології у професійному становленні майбутнього інженера-лідера. 

Аналіз останніх наукових публікацій з проблеми дослідження 

показав, що все частіше постають питання формування, детермінації, 
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структури і психолого-педагогічних функцій довіри у професійній 

підготовці фахівців ( І. Аметов [1], О. Дубініна [2], О. Ігнатюк [3], 

А. Купрейченко [4], G. Fine, L. Holyfield [5], J. G. March, J. P. Olsen [6] 

та інші дослідники). 

Автори відзначають, що феномен довіри детермінує такі 

професійні значущі явища, як авторитет, внутрішньо-групові стосунки, 

адаптаційні можливості, впевненість, гармонійність та органічність 

взаємовідносин суб’єктів навчально-виховного процесу, демократичний 

стиль керівництва, емоційне задоволення, ефективність спілкування, 

«можливість бути самим собою», поведінку в складних ситуаціях, 

психологічний комфорт, акме-реалізацію, саморозкриття, обмін знанням і 

досвідом тощо [1–3] та ін. 

Однією з базових категорій процесу формування інженера-

лідера є педагогічна взаємодія, під якою ми розуміємо будь-які 

контакти викладача і студентів, прямі чи опосередковані, короткі чи 

довготривалі, з метою формування професійних значущих якостей 

(ПЗЯ) майбутніх інженерів-лідерів виробництва програмної продукції, 

що викликають при цьому взаємопов’язані зміни у поведінці, освітній 

діяльності, відношеннях [2;3].  

Досліджуючи означену проблематику, автори дійшли висновку, 

що важливими ознаками педагогічної взаємодії, тобто спілкування і 

спільної діяльності з формування лідерської позиції при підготовці вище 

означених фахівців, є категорія довіри. Це пояснюється тим, що специфіка 

галузі програмної інженерії передбачає, що робота над програмним 

проектом, як правило, є командною. Тому часто постає проблема довіри 

серед учасників проекту, а також виконання суворих вимог стосовно 

нього. Отже, в освітньому процесі при підготовці відповідних фахівців у 

вищій школі обов’язково треба враховувати вище означений факт. 

Виконання довготривалого програмного проекту завжди 

пов’язано із входженням нових членів у колектив розробників та уходом 

інших. Вивченням динаміки входження нових членів у культуру 

організаційної довіри займалися у свій час Г. Файн і Л. Холіфілд [5]. 

Особлива роль у цьому відводиться досвідченим співробітникам, які 

навчають новачків почуттю відповідальності. Інший спосіб формування 

довіри полягає у дотриманні стимулюючих довіру правил. Дж. Марч і 

Дж. Олсен відзначають, що у цьому випадку організація діє подібно до 
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«помічника режисера», роблячи «підказки, які викликають ідентичність у 

певних ситуаціях» [6, с. 72].  

Довіру розглядаємо як «властивість суб’єкта, що само виз-

начається, тобто активного і динамічного, відносно автономного і 

відповідального, який цілеспрямовано шукає і свідомо обирає, формує і 

відстоює власну позицію у спільноті людей та у світі в цілому» [4, с. 22]. 

Основними необхідними умовами виникнення довіри, згідно 

дослідження А. Купрейченко [4], є: наявність значущої ситуації, яка 

характеризується невизначеністю або пов’язана з ризиком; оптимістичне 

очікування суб’єкта щодо результату події; вразливість суб’єкту і 

залежність його від поведінки інших учасників взаємодії; добровільність 

взаємодії; відсутність тотального контролю. 

Зупинимося на результатах психолого-педагогічного 

дослідження щодо запровадження довіри як педагогічної технології у 

підготовці майбутніх фахівців. Опитування було проведено серед 

студентів 3-4-го курсів (127 осіб респондентів) напряму програмної 

інженерії НТУ «ХПІ». Відповіді такі: 

 найпоширеніша форма взаємодії у закладі вищої освіти – це 

педагогічне спілкування. Спілкування, яке ґрунтується на довірі, є не 

тільки засобом отримання інформації, а й можливістю саморозкриття 

(такі погляди властиві 76 % респондентів);  

 професійна діяльність програмного інженера вимагає 

постійного спілкування (відзначають 89 % респондентів); 

 у процесі формування ПЗЯ майбутніх фахівців-лідерів 

індустрії програмного забезпечення постає проблема культури 

спілкування викладача зі студентами та студентів між собою, як 

запоруки якісної професійної підготовки (83 % респондентів); 

 важливим моментом процесу професійної підготовки 

майбутніх інженерів з програмного забезпечення є необхідність надання 

високого ступеня довіри студентам (вважають 79 % респондентів); 

 студенти повинні мати можливість вирішувати практично 

професійні значущі завдання, як наслідок, беручі на себе значну долю 

відповідальності за їх виконання (погляд властивий 78 % респондентів); 

 керівництво колективом студентів, в якому панує довіра і діють 

демократичні принципи, значно ефективніше (вказали 85 % 

респондентів). 
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Отже, категорія довіри виступає базовою умовою сприятливої 

взаємодії як викладача зі студентами, так і студентів між собою, та 

дозволяє здійснювати цю взаємодію у формі суб’єкт-суб’єктного 

співробітництва. Вона сприяє встановленню ефективних і плідних 

взаємовідносин в освітньому процесі. Тому зміцнення довіри між 

суб’єктами освітньої діяльності є продуктогенною детермінантою 

формування ПЗЯ майбутнього фахівця-лідера. 
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Актуальність дослідження визначається тим, що для суб’єктів 

освітнього процесу у процесі підготовки та виховання фахівця-лідера, 

важливо розуміти та володіти технологією оцінювання рівнів 


